ኣብ ፊንላንድ ክትሰርሕ እንከለኻ ዝህልዉኻ
መሰላት:
•• ምስ ናይ ፊንላንድ ሰራሕተኛ ማዕረ ኢኻ
•• ብመሰረት ምስቲ እትሰርሐሉ ጨንፈር ዝገበርካዮ
ሓበራዊ ውዕል ከኣ መሃያኻ ትኽፈል።
•• ሕልፊ ሰዓት እንተሰሪኻ ከኣ ተወሳኺ ክፍሊት
ይኽፈለካ
•• ናይ ሕማም ዕረፍቲ ናይ ምሕታት መሰል ኣለካ።
•• ናይ ስራሕ ስልጠና ክትወስድ ኢኻ
•• ብዛዕባ ረብሓታትን ናይ ስራሕ ቦታ መሰላትን
ማዕዳ ክህበካ ናብ ዝኽእል ናይ ነግዲ ማሕበር
ክትጽንበር ትኽእል ኢኻ።
•• ኣብ ስራሕ ዘጋጠሙኻ ጸገማት ንኣስራሒኻ
ወይከኣ ንበዓልመዚ ድሕነት ስራሕን ጥዕናን
ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ።

መሰላትካ ይገሃሱ ዘይምህላዎም በዞም
ዝስዕቡ መንገዲታት ኣረጋግጽ:
•• ናይ ስራሕ ውዕል የብልካን

ሓበራዊ ውዕል = ከም ናይ ስራሕ ሰዓታትን
መሃያን ዝኣመሰሉ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዝትግበሩ ናይ
ሰራሕተኛታት ስሪታትን ደንብታትን ንምምሕዳር ኣብ
መንጎ ማሕበራት ንግዲን ናይ ኣስራሕቲ ማሕበራትን
ዝግበር ውዕል።
ማሕበር ንግዲ = ናይ ሰራሕተኛትት ናይ ስራሕ ኩነታት
ክመሓየሽ ዝሰርሕ ናይ ሰራሕተኛታት ትካል።
ናይ ስራሕ ድሕነትን ጥዕናን ምሕደራ =
ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ከጋጥሞም ዝኽእል
ናይ ኣካልን ኣእምሮን ጥዕና ስግኣተ-ሓደጋ ንምንካይ
ዝሰርሕ በዓልመዚ
ናይ ስራሕ ኣድልዎ = ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዝግበር
ንኣብነት ኣብ ብሄር፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ዕድመ ወይ
ሃይማኖት ዝተደረኸ ኣድልዎ። ናይ ስራሕ ኣድልዎ ገበን
እዩ።
ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት = ሰራሕተኛ ንምምዝማዝ፣
ኣጋጊኻ ወይከኣ ኣገዲድካ ብዘይ እኹል መሃያ ወይከኣ
ኣብ መወዳእታ እቲ ሰራሕተኛ ናብ ዕዳ ክኣትው
ብዝገብር መንገዲ ብዘይ ናይ ስራሕ ውዕል ናብ ስራሕ
ክኣቱ ናይ ምግባር ገበን።

ኣድራሻ:

ስራሕ ትደሊ ኣለኻ?
ሓተትቲ ዕቑባ ኣብ ናይ ፊንላንድ ናይ
ስራሕ ህይወት ንምእታው ዝወስዱዎም
ቀዳሞት ስጉምቲታት

ማዕዳታት ኣብ ፊንላንድ ንምስራሕ:
•• እቶም ዝተሰማማዕካሎም ናይ ስራሕ
ምብርራያትን ናይ ስራሕ መዓልቲን ኣኽብር
•• ኣብ ስራሕካ ብእዋኑ ክትርከብ ኣለካ
•• ሕጊታት ኣኽብር

•• ቀረጽ ኣይትኸፍልን ዘለኻ

ናይ ሓታቲ ዕቑባ ስራሕ ናይ ምስራሕ መሰል ንምርግጋጽ
ዘገልግል ናይ ኣገልግሎት ስደተኛታት ፊንላንድ ቁጽሪ
ተሌፎን: 029 543 3155

•• ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ብምኽንያት ንኣብነት
ብምኽንያት ሕብሪ ቆርበትካ ወይ ሃይማኖትካ
ክብሪኻ ዝትንክፉ ሳጓታት ይወጹኻ ኣለዉ

ናይ SAK (ማእከላይ ትካል ማሕበራት ንግዲ ፊንላንድ)
ናይ ኣገልግሎት ቁጽሪ ንስደተኛታት: 0800 414 004

•• እንተሒሙካሞ ናብ ስራሕ ክትከይድ
ዘይትኽእል እንተኾንካ፣ ሽዕኡ ንኣስራሒኻ
ኣፍልጦ

ናይ ስራሕ ድሕነትን ጥዕናን ኣማሓዳሪ ሃገርለኸ
ኣልግሎት ተሌፎን: 029 501 6620

•• ጥዕናኻ ብግቡእ ሓሉ

•• ብመሰረት ውዕልካ ኣይትኽፈልን ዘለኻ

•• እቲ ናይ ስራሕ ከባቢ ውሑስ ኣይኮነን ከምሳዕቤኑ
ከኣ ኣብ ጥዕናኻ ስግኣት ይፈጥር ኣሎ
•• ስራሕ ንክትረክብ ንለሰባት ገንዘብ ክትከፍል
ኣለካ ወይከኣ ክትሰርሖ ዘይደለኻ ስራሕ
ክትሰርሕ ትግደድ ኣለኻ

ህጹጽ መስመር ተሌፎን ንግዳያት ዘይሕጋዊ ዝውውር
ሰባት: 029 546 3177
IOM OIM

•• ማዕዳ ሕተት
•• ቅድመ-ንጡፍን ናጻን ኩን
•• ኣብ ስራሕካ ልዑል ጻዕሪ ግበር

•• ቅኑዕን ዕጉስን ኩን – ምስቲ ናይ ፊንላንድ
ናይ ስራሕ ሃዋህው ንክትሳነይ ቁሩብ ግዜ
ክወስደልካ ይኽእል እዩ
TIGRINJA

ንስራሕ ድልው ምዃን
•• ቅቡል ፓስፖርት እንድሕር ሃልዩካ ዕቑባ ካብ
ዝሓተትካሉ እዋን ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ስራሕ
ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ቅቡል ፓስፖርት እንድሕር
ዘይብልካ ድማ ዕቑባ ካብ ዝሓተትካሉ እዋን ድሕሪ
6 ኣዋርሕ ስራሕ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።
•• ቋንቋ ፊንላንድ (Finnish) ምዝራብ ትኽእል
እንተኾንካ ስራሕ ምድላይ ቀሊል ክኾነልካ
ይኽእል። ስለዚ እዚ ቋንቋ ምምሃር ኣገዳሲ እዩ!
•• ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ፊንላንድ፣ ኣብ
እተፈላለዩ ስራሓት ንኽትሳተፍ ወግዓዊ ትምህርቲ
የድልየካ።
•• ኣስራሕቲ ብዙሕ ግዜ ናይ ሕሉፍ ስራሕኻን
ትምህርትኻን ወረቐት ምስክር ይሓቱ። ስለዚ ኣብ
ፊንላንድ ወረቐት ምስክር ወይ ሰርትፊኬት ምሓዝ
ተመራጺ እዩ።
•• ኣብ ወጻኢ ዝምሃርካዮ ትምህርቲ ኩሉግዜ ኣብ
ፊንላንድ ምስ ዝወሃብ ተመሳሳሊ ትምህርቲ
ተዛማዲ ይኸውን ማለት ኣይኮነን። ነቲ መሕተቲ
እተእትወሉ ዘለኻ ስራሕ ዝኸውን ትምህርታዊ
ረቛሒ ከተማልእ ትኽእል ምዃንካ ኣረጋግጽ።
•• ተወሰኽቲ ሓገዝቲ ትምህርቲታት ክትመሃር ትኽእል
ኢኻ – ንኣብነት ናይ ጽሬት ፓስፖርት ንናይ ቤትመግቢ ስራሕ፣ ወይከኣ ናይ ስራሕ ድሕነት ካርዲ
ንናይ ህንጻ ስራሕ። ትምህርቲ እትመሃረሉ ዕድል
ኣብ ከባቢኻ ኣናዲ!

ናይ ስራሕ መሕተቲ ምእታው
•• እንታይ ዓይነት ስራሕ ከምእትደሊ ኣንጸባርቕ:
•• ትምህርታዊ ሞያ ኣለካዶ?
•• እንታይ ስራሓት ትሰርሕ ኔርካ?
•• እንታይ ትምህርቲ ኣጽኒዕኻ?
•• እንታይ ቋንቋ ትዛረብ?
•• እንታይ ዓይነት ስራሕ ባህ ይብለካ?
•• እንታይ ፍሉይ ክእለታት ኣለካ?
•• ኣብ ከባቢኻ እንታይ ዓይነት ስራሓት ከምዘለዉ ኣናዲ
ከምኡድማ ምስ ኣስራሕቲ ርክብ ግበር። እተፈላለዩ
ናይ ስራሕ ዕድላት ንምጥቃም ድሉው ኩን።
•• ናይ ስራሕ መሕተቲን ሲቪን (CV) ጸሓፍ።
•• መብዛሕትኦም ናይ ስራሕ ምልክታታት ኣብ ኢንተርኔት
•• ይርከቡ። ኣብ ስራሕ መድለዪ መርበባት ሓበሬታ
ናይ ስራሕ መሕተቲ ከተእትው ትኽእል፣ ወይከኣ
መሕተቲኻ ናብ ኣስራሕቲ ብኢሜይል ለኣኽ።
•• ነቲ ስራሕ ምቹእ ሕጹይ ክትከውን እንተኽኢልካ፣
ንቃለመሕተት ክትዕደም ትኽእል ኢኻ። ኣቐዲምካ
ነቲ ቃመሕተት ድሉው ክትከውን ኣለካ!

ምጅምር ሓድሽ ስራሕ
•• እቲ ኣስራሒ ንስኻ ኣብ ፊንላንድ ናይ ምስራሕ
መሰል ዘለካ ምዃንካ ኣብ ኣገልግሊት ስደተኛታት
ፊንላንድ የረጋግጽ።
•• ምስቲ ኣስራሒ ናይ ስራሕ ውዕል ክትፈራረም
ኣለካ። ኣብቲ ውዕል ዘሎ ትሕዝቶ ብሙሉኡ
ከምዝተረዳኣካ ኣረጋግጽ። እቲ ውዕል እንተወሓደ
መሃያ፣ ናይ ስራሕ ሰዓታት፣ ንኽንደይ ግዜ
ክትሰርሕ ከምዝኾንካ፣ ከምኡድማ ሓበሬታ
ብዛዕባ ናይ ስራሕ ዕማማት ከጠቓልል ይግባእ።
ውዕልካ ኣብ ምፍታሽ ክትተሓጋገዙኻ ነቶም ናይ
ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ሰራሕተኛታት ክትሓትት
ትኽእል ኢኻ።
•• ካብ ቤት-ጽሕፈት ቀረጽ ናይ ቀረጽ ካርዲ
ተቐበል። ካብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ድማ
ናይ ነባራይ ካርዲ ክትቅበል ኣለካ።
•• ክፍሊት መሃያ ንኽትቅበል፣ ናይ ባንኪ ሒሳብ
ጥራይ እዩ ዘድልየካ። ናይ ባንኪ ሒሳብ ክትከፍት
ዘኽእሉኻ ኣገደስቲ ሰነዳት እንተለዉኻ ፈትሽ፣
ወይከኣ ናብ ናይ ሓተትቲ ዕቑባ ናይ MONI ካርዲ
ክኽፈለካ ዝከኣል እንተኾይኑ ኣረጋግጽ።
•• ብዛዕባ ስራሕካ ንሰራሕተኛታት ማእከል መቐበሊ
ኣጋይሽ ኣፍልጦም። መሃያኻ ካብቲ መቐበሊ
ኣጋይሽ ንእትረኽቦ ወርሓዊ መውዕሎ ክጸልዎ
ከምዝኽእል ተረዳእ።
ናይ ዕቑባ መሕተቲ ናይ መወዳእታ መዕለቢ
ወይ ውሳነ ክሳዕ ዝረክብ ከም ሓታቲ ዕቑባ ኮንካ
ክትሰርሕ ትኽእል። ኣብ ፊንላን ክትነብር ፍቓድ
እንድሕር ረኺብካ፣ ስራሕ ናይ ምስራሕ መሰልካ
ይቕጽል።

